
Miljöalmanackan 2023

Almanackan innehåller bl. a. tips och information om hur du sorterar ditt 

avfall, var du slänger avfallet och öppettider på våra återvinningscentraler.
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Foto: 
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Till återvinningsstationen

bilder: avfall Sverige

källa: www.ftiab.se

Till återvinningscentralen

Glasförpackningar (flaskor och burkar)

kom ihåg att dela upp i färgat och ofärgat glas. Porslin, 

keramik, glödlampor och returflaskor räknas EJ som 

glas och skall sorteras för sig.

Metallförpackningar

förpackningar av aluminium och plåt, till exempel

konservburkar, kapsyler och aluminiumfolie.

Till apoteket

Batterier

Små batterier kan läggas i batteriholkar på 

återvinningsstationerna eller lämnas in till återförsäljare. 

Inbyggda batterier räknas som elavfall.

Elavfall

allt som har eller har haft sladd eller batteri, och

glödlampor, lysrör och lågenergilampor.

Farligt avfall

Lösningsmedel, färg- och lackrester, spillolja,

bekämpningsmedel och kvicksilvertermometer.

Grovavfall

Hushållsavfall som är tungt, skrymmande eller har 

andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att 

samla in i säck eller kärl.

Trädgårdsavfall

ris, buskar, äpplen, gräs och löv. allt detta kan du 

även kompostera i en egen kompost på tomten.

Mediciner

Lämnar du till apoteket i en genomskinlig påse

så att innehållet är väl synligt.

Pappersförpackningar

Pasta-, mjölk- och juicepaket, pappersbärkassar, toarullar

och wellpapplådor. Platta till och vik ihop. Kuvert är EJ en  

pappersförpackning och läggs i restavfallet.

Plastförpackningar

Mjuka och hårda plastförpackningar, tömda och 

dropptorra. Till exempel flaskor, burkar, små hinkar och 

dunkar, plastpåsar, tuber, chipspåsar och frigolit.

Tidningar

Dags- och veckotidningar, kataloger, tidsskrifter,

reklamblad och broschyrer. Ta bort all plast innan de 

läggs i behållaren.



Globala målen för 
hållbar utveckling

I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en 

övergripande vision för hållbar utveckling och hur världen ska se 

ut år 2030. I Agenda 2030 ingår 17 globala mål som utgör en mer 

detaljerad plan för vad världens länder måste åstadkomma för att 

uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling. 

På kommande sidor beskrivs målen kortfattat.

Hur ligger vi till?

I rankning över vilka länder som kommit längst 

har Sverige kommit etta flera år sedan målen antogs 
2015. Men trots det återstår mycket arbete för att 

målen ska bli verklighet. I en rapport från 2017 har 

sex områden identifierats som behöver prioriteras 
i Sverige; ett jämlikt och jämställt samhälle, hållbara 

städer, en samhällsnyttig och cirkulär ekonomi, ett 

starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller, 

hållbara och hälsosamma livsmedel samt stärkt 

kunskap och innovation. Alla länder har olika 

utgångspunkter i genomförandet av Globala målen. 

Vissa länder har t.ex. ett lågt klimatavtryck men 

problem med fattigdom, medan andra länder har 

en stark ekonomisk tillväxt men istället problem 

med att minska sin klimatpåverkan. Gemensamt 

för världens länder är att alla måste göra stora 

ansträngningar för att nå målen.

Hur jobbar kommunerna med målen?

Kommunerna har en central roll i genomförandet 

av de Globala målen. Flera av kommunernas grund-

uppdrag t. ex. vård, skola, omsorg och samhälls-

planering är direkt eller indirekt kopplade till delmål  

i Agenda 2030. Många kommuner deltar dessutom i 

så kallade kommunala partnerskap, som är ett sätt att 

arbeta över nationsgränser med de 17 målen. Rådet 

för främjande av kommunala analyser har samlat 

nyckeltal som låter kommuner följa upp vad arbetet 

med Agenda 2030-målen ger för resultat. Nyckeltalen 

återfinns i den kostnadsfria databasen Kolada.

Spela Målkompassen

Målkompassen är spelet 

som testar dina kunskaper 

om läget i världen samtidigt 

som du lär dig mer om hur 

det går för Globala målen. 

Genom spelets gång klarar 

du av nya utmaningar, ökar din kunskap och får 

tips på hur du kan vara med och bidra till en hållbar 

framtid. Hur väl stämmer din målkompass?

Globala målen: www.globalamalen.se

Databasen Kolada: på www.kolada.se 

Målkompassen: www.globalamalen.se/malkompassen



forsen, Munkfors. foto: elizabeth Thoren



Januari 2023

v.52

v.1

v.2

v.3

v.4

v.5

Måndag Tisdag Onsdag TOrsdag FrEdag Lördag söndag KOM ihåg!

Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom 

i alla dess former. fattigdom innebär 

brist på pengar, frihet, inflytande, hälsa, 

utbildning och säkerhet. Sedan 1990 har 

den extrema fattigdomen halverats men 

fortfarande lever 1,3 miljarder människor 

i fattigdom. Du kan hjälpa till att uppfylla 

det här målet genom att t. ex. handla 

hållbart, bli fadder, skänka till behövande 

eller sprida kunskap.

Foto fr. v. 
anneli Svensson, 

angelica Hemmingberg
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Mattila, Torsby. Foto: Jenny Olofsson



Februari 2023

v.5

v.6

v.7

v.8

v.9

Måndag Tisdag Onsdag TOrsdag FrEdag Lördag söndag KOM ihåg!

Mål 2 handlar om att främja ett hållbart 

jordbruk med modern teknik och rättvisa 

distributionssystem så att vi kan säker-

ställa tillgång till tillräcklig och närings-

riktig mat för alla. Vår planet har försett 

oss med enorma resurser, men ojämlik 

tillgång och ineffektiv hantering lämnar 

miljontals människor undernärda. 

Du kan hjälpa till att uppfylla det här 

målet genom att t. ex. köpa när-

producerat, lära dig laga mat, inte 

slänga bort mat, donera livsmedel, 

göra ett skolarbete om jordbruk eller 

spela www.freerice.com varje dag.

när du svarar på en fråga i fn:s fråge-

spel free rice skänker ett företag 

10 riskorn till fn-projekt för att 

minska hungern i världen.

INGEN

HUNGER

Foto fr. v. 
Marie Hedell, 

Jonas Persson
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Munkfors. foto: Matilda nilsson



Mars 2023

v.9

v.10

v.11

v.12

v.13

Måndag Tisdag Onsdag TOrsdag FrEdag Lördag söndag KOM ihåg!

Mål 3 handlar om att säkerställa 

hälsosamma liv och främja välbefinnande 

för alla i alla åldrar. Det har gjorts stora 

framsteg för att förbättra människors 

hälsa globalt, t. ex. så har barndödlig-

heten minskat med 50% sedan 1990. 

Investeringar i hälsa genom förebygg-

ande insatser och effektiv vård för 

alla gynnar samhällets utveckling och 

skapar förutsättningar för människors 

grundläggande rättigheter till väl-

befinnande. Du kan hjälpa till att upp-

fylla det här målet genom att t. ex. 

vaccinera dig, donera blod, volontära 

på sjukhus, minska föroreningar och 

användandet av kemikalier eller öka 

kunskapen om mental hälsa.

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

Foto fr. v. 
Pär olsson, 

Inger axelsson
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Stöpafors, Sunne. Foto: Markus Johansson



April 2023

v.13

v.14

v.15

v.16

v.17

Måndag Tisdag Onsdag TOrsdag FrEdag Lördag söndag KOM ihåg!

Mål 4 handlar om att säkerställa en 

inkluderande och likvärdig utbildning av 

god kvalitet och främja livslångt lärande 

för alla. utbildning är en grundläggande 

mänsklig rättighet. Trots det beräknas 

fortfarande 774 miljoner människor i 

världen inte kunna skriva och läsa, varav 

två tredjedelar är kvinnor. utbildning 

är nyckeln till välstånd och öppnar en 

värld av möjligheter som gör det möjligt 

för var och en av oss att bidra till ett 

hållbart samhälle. Du kan hjälpa till att 

uppfylla det här målet genom att t. ex. 

donera gamla böcker, stötta organisa-

tioner, bli målmedveten, lära ut engelska, 

uppmuntra till studier eller titta på 

utbildande film och TV.

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

Foto fr. v. 
ann-Catrin Sätterkvist, 

Lena Persson
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Munkfors. foto: Slobodan radovanovic



Maj 2023

v.18

v.19

v.20

v.21

v.22

Måndag Tisdag Onsdag TOrsdag FrEdag Lördag söndag KOM ihåg!

Mål 5 handlar om att uppnå jämställd-

het, alla kvinnors och flickors egenmakt 

och en rättvis fördelning av makt, 

inflytande och resurser. Alla former av 

våld, diskriminering och skadliga sed-

vänjor mot kvinnor och flickor drabbar 

såväl individen som hela samhället. 

Det har bevisats om och om igen att 

politisk, ekonomisk och social jämlikhet 

mellan kvinnor och män bidrar till alla 

dimensioner av hållbar utveckling. Du 

kan hjälpa till att uppfylla det här målet 

genom att t. ex. göra din röst hörd och 

påtala sexistiskt språk och beteende, 

påverka medieindustrin, stötta kvinnors 

utbildning, anordna en karriärdag eller 

bli fadder åt en utsatt flicka.

JÄMSTÄLLDHET

Foto fr. v. 
Madelen engdahl Hultman, 

Inggun engström

2 41 3313029

26

19

12

5

27

20

13

6

28

21

25

18

11

4

24

17

10

3

23

16

9

2

22

15

8

1 7

14

Maj, Majken

Vilhelmina, Vilma

reidar, reidun

filip, filippa

ronald, ronny

Desideria, Desirée

Vera, Veronika

Åke

Valborg

Sofia, Sonja

Hemming, Henning

Yvonne, Jeanette

Linnea, Linn

Marit, rita

karolina, Carola

beda, blenda
Pingstafton

esbjörn, Styrbjörn

John, Jane

Märta, Märit

Monika, Mona

rebecka, ruben
norges nationaldag 

Ivan, Vanja

Petronella, Pernilla

Carina, Carita

Halvard, Halvar

konstantin, Conny

Ingeborg, borghild
Pingstdagen 
Mors dag

erik
kristi Himmelsfärdsdag

urban

Charlotta, Lotta

gotthard, erhard



Sörmark, Torsby. foto: anders freeman



Juni 2023

v.22

v.23

v.24

v.25

v.26

Måndag Tisdag Onsdag TOrsdag FrEdag Lördag söndag KOM ihåg!

Mål 6 handlar om att säkerställa 

tillgången till och en hållbar förvaltning 

av vatten och sanitet för alla. Idag lever 

en av tre personer världen över utan 

tillgång till grundläggande sanitet, vilket 

orsakar sjukdom och skapar en ohälso-

sam miljö. brist på vatten kan orsaka 

konflikter medan tillgång till vatten kan 

fungera som en enande kraft som stärker 

samarbete och skapar lösningar för 

fred. Du kan hjälpa till att uppfylla det 

här målet genom att t. ex. samla in 

pengar till en organisation, rensa upp 

i ett skräpigt vattendrag, börja prata 

om bristen på toaletter i världen, ta 

korta duschar, inte skölja tallrikar före 

diskmaskinen och inte spola ner 

skräp i toaletten.

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

Foto fr. v. 
Henrik eklund, 

Jennifer Bertelsen
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Svenserud, Sunne. foto: Susanne Persdotter



Juli 2023

v.26

v.27

v.28

v.29

v.30

v.31

Måndag Tisdag Onsdag TOrsdag FrEdag Lördag söndag KOM ihåg!

Mål 7 handlar om att säkerställa tillgång 

till ekonomiskt överkomlig, hållbar och 

modern energi för alla. en stor del av 

jordens befolkning har inte tillgång till el, 

samtidigt som efterfrågan på energi 

globalt väntas öka med 37% till år 2040. 

Du kan hjälpa till att uppfylla det här målet 

genom att t. ex. isolera för effektivitet, 

stänga av lampor när de inte används, 

återvinna batterier eller installera solpaneler.

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

Foto fr. v. 
Lena andersson, 

Matilda nilsson
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ransbyviken, Lysvik, Sunne. foto: Ingrid Larsson



Augusti 2023

v.31

v.32

v.33

v.34

v.35

Måndag Tisdag Onsdag TOrsdag FrEdag Lördag söndag KOM ihåg!

Mål 8 handlar om anständiga arbetsvillkor 

och ekonomisk tillväxt. Idag befinner 

sig mer än hälften av världens arbets-

tagare i osäkra anställningar, ofta med 

dålig lön och begränsad tillgång till både 

utbildning och socialförsäkringar. Vi 

måste skydda deras rättigheter och 

stoppa modernt slaveri, människohandel 

och barnarbete. genom att skapa goda 

förutsättningar för innovation och 

entreprenörskap samt säkerställa 

anständiga arbetsvillkor gynnas en 

hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar 

hela samhället. Du kan hjälpa till att 

uppfylla det här målet genom att 

t. ex. ha koll på dina rättigheter och 

inte handla från företag som har 

dåliga villkor för sina anställda.

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

8

Foto fr. v. 
eli Skaatun, 

Lena Persson
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Torsbysjöarna, Torsby. foto: Irma Westh



September 2023

v.35

v.36

v.37

v.38

v.39

Måndag Tisdag Onsdag TOrsdag FrEdag Lördag söndag KOM ihåg!

Mål 9 handlar om att bygga motstånds-

kraftig infrastruktur, hållbar industri och 

främja innovation för att kunna möta de 

framtida utmaningar som vi och planeten 

står inför. Du kan hjälpa till att uppfylla 

det här målet genom att t. ex. skänka 

bort saker du inte använder längre 

såsom gamla mobiltelefoner, använda 

dina teknikkunskaper för att bistå en 

organisation med deras hemsida eller 

skapa en film om ett problem du är 

passionerad för. Teknik och innovation  

är nyckeln till att uppnå de globala 

målen. Som företagare kan du tänka på 

att investera i en hållbar infrastruktur, 

en plats där dina kollegor kan arbeta 

i en säker och trivsam miljö samt att 

den lokala miljön inte tar skada.

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

5

Foto fr. v. 
Peter rondaan, 

Sune eriksson
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Värmullen, Hagfors. foto: Therese Larsson



Oktober 2023

v.39

v.40

v.41

v.42

v.43

v.44

Måndag Tisdag Onsdag TOrsdag FrEdag Lördag söndag KOM ihåg!

Mål 10 handlar om att minska ojämlik-

heten inom och mellan länder. Jämlikhet 

minskar risken för konflikter och främjar 

alla människors möjlighet att delta i och 

påverka samhällsutvecklingen. Du kan 

hjälpa till att uppfylla det här målet 

genom att t. ex. stötta flyktingar där du 

bor, rapportera personer som du tycker 

beter sig oschysst på nätet eller höja din 

röst mot alla typer av diskriminering.

Foto fr. v. 
Mats bergenfur, 

gun-britt andersson
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berit, birgit

Sibylla

Sabina

evald, osvald

Harry, Harriet

antonia, Toini

evert, eilert
fn-dagen

edit, edgar

Ludvig, Love
Internationella  
barndagen 

Ingrid, Inger

finn

Severin, Sören

birgitta, britta

Stellan

ursula, yrsa

Simon, Simone

frans, frank bror

Erling, Jarl

Lukas

Inga, Ingalill

ragnar, ragna

nils

Hedvig, Hillevi

Marika, Marita

Viola
Sommartid slutar

Valfrid, Manfred

Tore, Tor

amanda, rasmus

Jenny, Jennifer

elsa, Isabella



Värmullsåsen, Hagfors. foto: robin berglund



November 2023

v.44

v.45

v.46

v.47

v.48

Måndag Tisdag Onsdag TOrsdag FrEdag Lördag söndag KOM ihåg!

Mål 11 handlar om att göra städer 

och bosättningar inkluderande, säkra, 

motståndskraftiga och hållbara. Den 

snabba och stora inflyttningen till städer 

kan skapa nya möjligheter för ekonomisk 

tillväxt, men kan också bidra till ökade 

sociala klyftor och påfrestningar på eko-

system. Hållbar stadsutveckling omfattar 

hållbart byggande och planering av 

bostäder, infrastruktur, offentliga platser, 

transporter, återvinning och säkrare 

kemikaliehantering. Du kan hjälpa till att 

uppfylla det här målet genom att t. ex. 

samåka till jobbet, återvinna, ta hand om 

offentliga utrymmen, stötta områden för 

sport och rekreation, promenera, cykla 

eller åka kollektivt så mycket du kan. 

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

7

Foto fr. v. 
Anna Johansson, 
Inger axelsson
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naemi, naima

gudrun, rune

Ingegerd, Ingela

emil, emilia

Helga, olga

Malte

gustav adolf
gustav adolfsdagen

kristian, krister

Pontus, Marina

astrid, asta

Mårten

Sverker
alla Helgons dag

Lillemor, Moa

katarina, katja

Vendela

allhelgonadagen

Teodor, Teodora

Tobias

Leopold

Cecilia, Sissela

Sune

eugen, eugenia

konrad, kurt
fars dag

elisabet, Lisbeth

Linus

Vibeke, Viveka

klemens

anders, andreas

Martin, Martina
Mårtensafton

Hubert, Hugo



Månsken, Lakenesjön, Hagfors. foto: Camilla Lundberg



December 2023

v.48

v.49

v.50

v.51

v.52

Måndag Tisdag Onsdag TOrsdag FrEdag Lördag söndag KOM ihåg!

Mål 12 handlar om att säkerställa hållbara 

konsumtions- och produktionsmönster. 

Vår planet har försett oss med ett över-

flöd av naturresurser, men vi människor 

har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt 

sätt och konsumerar nu långt bortom 

vad vår planet klarar av. Visste du att 

1/3 av den mat som produceras slängs? 

Hållbar utveckling kräver att vi minskar 

vårt ekologiska fotavtryck genom att 

ändra hur vi producerar och konsumerar 

varor och resurser. Du kan hjälpa till att 

uppfylla det här målet genom att t. ex. 

köpa ful frukt, handla second hand, äta 

mer vegetariskt, frysa in mat, källsortera, 

göra egna presenter i stället för att köpa, 

ha tillräckligt med luft i bildäcken, 

minska på plasten eller kompostera.

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

5

Foto fr. v. 
Susanne Persdotter, 

gun-britt andersson

3130272625

22

29

15

8

1

16

9

2

24

17

21

28

14

7

30

20

13

6

29

19

12

28

18

11

4

27 3

10

23

gottfrid

Natanael, Jonatan
Vintersolståndet

natalia, natalie

Sven

alexander, alexis

Isak

Stefan, Staffan
Annandag Jul

barbara, barbro

Daniel, Daniela

abraham

Juldagen

anna

beata, beatrice

assar

adam
Drottningens 
födelsedag

abel, Set

nikolaus, niklas
finlands 
självständighetsdag

angela, angelika

Lucia
Luciadagen

Israel, Moses

Johannes, Johan

Lydia
1:a advent

Malin, Malena
2:a advent
nobeldagen

Stig
3:e advent

eva
4:e advent
Julafton

Sylvester
nyårsafton

Sten, Sixten

Tomas

benjamin
Värnlösa barns dag 

Virginia

oskar, ossian



Då hämtas ditt mat- och restavfall

T. ex. dammsugarpåsar, färgade servetter, bindor, blöjor, tops, 

plåster, snus, fimpar, tuggummi, kuvert, post-it lappar, tejp, 

suddgummi, presentsnören och plast som inte är en förpackning.

T. ex. matrester, köttben, räkskal och fisk, frukt- och grönsaker, pasta, 

potatis och ris, ägg och äggskal, kaffe och te (både sump och filter), 

bröd, kakor, godis och snacks, hushållspapper, ofärgade servetter, 

vissna blommor och mindre krukväxter.

Vad ska jag slänga i kärlen?

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Mål 13 handlar om att vidta 

omedelbara åtgärder för att 

bekämpa klimatförändringarna. 

utsläppen av växthusgaser 

fortsätter att stiga och vi riskerar 

att nå 2°C genomsnittlig global 

uppvärmning, vilket skulle få 

allvarliga konsekvenser för eko- 

system, havsförsurning, män-

sklig säkerhet, matproduktion, 

vattentillgång, hälsa och ökad 

risk för naturkatastrofer. Du kan 

hjälpa till att uppfylla det här 

målet genom att t. ex. minska 

på köttet, flygandet och bara 

köpa den mat du kommer äta.

Mål 14 handlar om att bevara 

och nyttja haven och de marina 

resurserna. Överfiske, försur-

ning, gifter och föroreningar 

är några av de problem som 

drabbar våra hav idag. Visste 

du att åtta miljoner ton plast 

hamnar i haven varje år?  

I denna takt kommer haven 

att bestå av mer plast än fisk 

år 2050. Du kan hjälpa till att 

uppfylla det här målet genom 

att t. ex. minska plastanvänd-

ningen, återanvända plastpåsar 

och bara köpa fisk och skaldjur 

som är fångade på ett hållbart 

sätt.

Mål 15 handlar om att skydda, 

återställa och främja ett håll- 

bart nyttjande av landbaserade 

ekosystem, hållbart bruka 

skogar, bekämpa ökenspridning, 

hejda och vrida tillbaka mark-

förstöringen samt hejda förlusten 

av biologisk mångfald. Du kan 

hjälpa till att uppfylla det här 

målet genom att t. ex. plantera 

ett träd, äta vegetariskt, köpa 

certifierat och ekologiskt, sätta 

upp en fågelholk, köpa trä- 

och pappersprodukter med 

fSC-märkning och undvika 

bekämpningsmedel och stöd 

insatser som skydda utrotnings- 

hotade arter.

Mål 16 handlar om att främja 

fredliga och inkluderande sam- 

hällen. Länder som är drabbade 

av krig och utdragna konflikter 

är de länder som har svårast 

att lyfta sin befolkning ur fattig- 

dom. att stärka rättsstats-

principen och främja mänskliga 

rättigheter är nyckeln till fred-

liga, inkluderande och hållbara 

samhällen. Du kan hjälpa till att 

uppfylla det här målet genom 

att t. ex. engagera dig politiskt, 

anordna en kurs i konflikthan-

tering, hålla koll på nyheterna 

eller bli mentor och hjälpa en 

ung person att få en bättre 

framtid.

Mål 17 handlar om att stärka 

genomförandemedlen och 

globalt partnerskap. utbyte av 

kunskap, expertis, teknik och 

finansiella resurser är viktiga 

komponenter för att målen 

ska nås. Mål 17 utgör en verk-

tygslåda för hur globala målen 

ska kunna bli verklighet. Du 

kan hjälpa till att uppfylla det 

här målet genom att t. ex.  

engagera ditt företag, gå med 

i en organisation eller prata 

med vänner om globala målen 

om hur vi kan bidra till en 

hållbar utveckling. Världen blir 

bättre och vi kan vara del av 

den förändringen.

nordren hämtar hushållsavfall i Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors 

kommuner. Vill du veta vilka dagar som ditt avfall hämtas kan du mejla eller 

ringa till kundtjänst och få ett hämtningsschema.

Kundtjänst 

Sunne: tekniskaenheten@sunne.se, 0565-162 02, mån-fre 08:00-12:00

Torsby: tekniska.avdelningen@torsby.se, 0560-160 64

Hagfors: va-renhållning@hagfors.se, 0563-189 90, mån-tor 08:30-12:00

Munkfors: ekonomi@munkfors.se, 0563-54 11 49, mån-tor 09:00-12:00



Öppettider på våra återvinningscentraler

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Telefon

07.00 - 15.30

07.00 - 15.30

07.00 - 15.30

07.00 - 19.00

07.00 - 15.30

09.00 - 12.45

Stängt

0560 - 162 31

TOrSby SySSLebäcK

08.00 - 15.30

Stängt

14.00 - 19.00

Stängt

08.00 - 15.30

09.00 - 12.45

2:a i månaden*

Stängt

0560 - 166 60

STöLLeT

Stängt

14.00 - 19.00

Stängt

08.00 - 15.30

Stängt

09.00 - 12.45

3:e i månaden*

Stängt

0560 - 166 60

Sunne

07.00 - 16.00

07.00 - 18.00

07.00 - 16.00

07.00 - 18.00

07.00 - 16.00

09.00 - 13.00

Stängt

0565 -162 21

HagFOrS

07.30 - 18.00

07.30 - 16.00

07.30 - 18.00

07.30 - 18.00

07.30 - 16.00

09.30 - 14.00

Stängt

0563 - 185 00

eKSHärad

08.00 - 16.00**

08.00 - 18.00**

08.00 - 16.00**

08.00 - 16.00**

Stängt

Stängt

09.30 - 14.00

0563 - 185 00

MunKFOrS

08.00 - 18.00

10.00 - 16.00

Stängt

08.00 - 18.00

10.00 - 16.00

09.00 - 13.00

Stängt

072 - 203 83 16

* gäller lördagar,  ** Lunchstängt 12.00 - 13.00

Vet du inte hur du ska sortera på plats, finns det alltid personal som kan hjälpa dig till rätta. Fråga gärna om du 

har några funderingar. Återvinningscentralerna har stängt alla helgdagar, förutom ekshärad som har söndagsöppet. 

Dessutom är aLLa återvinningscentraler stängda på påsk-, midsommar-, jul- och nyårsafton.

Sunne kommun

Växel: 0565 - 160 00

kommun@sunne.se

www.sunne.se

Hagfors kommun

Växel: 0563 - 185 00

kommun@hagfors.se

www.hagfors.se

Munkfors kommun

Växel: 0563 - 54 10 00

kommun@munkfors.se

www.munkfors.se

Torsby kommun

Växel: 0560 - 160 00

torsby.kommun@torsby.se

www.torsby.se

Vi finns för dig!



Sorteringsguide
a

 aceton farligt avfall

 aluminiumburk Pant/Metallförp.

 aluminiumfolie Metallförp.

 ammoniak farligt avfall

 arbetshandskar grönt kärl

 armaturer elektronikavfall

 asbest farligt avfall

 astmainhalator apotek

 avfettningsmedel farligt avfall

b

 bakplåtspapper grönt kärl

 barometer farligt avfall

 batterier (små) batteriinsamling

 bananlåda  Pappersförp.

 bekämpningsmedel farligt avfall

 bensin farligt avfall

 bestick av metall Metallskrot

 betong Deponi

 bilbatteri farligt avfall, lämnas

  till ÅVC eller försäljningsställen

 bildäck Lämnas till återförsäljare

  eller till ÅVC

 bilvårdsprodukter farligt avfall

 blekmedel farligt avfall

 blomkruka av plast grönt kärl

 blomkruka av lera Deponi

 blommor brunt kärl

 blompapper  Pappersförp.

 bläckpatron farligt avfall/retur

 blöja grönt kärl

 bok hård pärm grönt kärl

 bok mjuk pärm Tidningsinsamling

 brandsläckare (tom) ÅVC eller 

  återförsäljare

 brandvarnare elektronikavfall

 broschyr Tidningsinsamling

 bröd brunt kärl

 brödrost elektronikavfall

 byggskum farligt avfall

 båtfärg farligt avfall

c

 cd-skiva grönt kärl

 cd-fodral av plast grönt kärl

 cellplast  Plastförp.

 cellofan av plast  Plastförp.

 chipspåse av papper Pappersförp.

 chipspåse av plast Plastförp.

 chokladask  Pappersförp.

 cigarettask  Pappersförp.

 cigarettändare (tom) grönt kärl

 cigarettändare med gas farligt 

  avfall

 cykeldel av metall Metallskrot

d

 dagstidning Tidningsinsamling

 dammsugare elektronikavfall

 dammsugarpåse grönt kärl

 dator elektronikavfall

 diesel farligt avfall

 diskborste grönt kärl

 diskmaskin elektronikavfall

 Diskmedelsflaska (tom) Plastförp.

 Diskmedelsflaska (ej tom) farligt 

  avfall

 disktrasa grönt kärl

 dricksglas (av glas) Deponi

 duk av papper grönt kärl

 dunk av plast  Plastförp.

 däck ÅVC eller återförsäljare

e

 engångsservis i papper Pappersförp.

 engångsservis i plast  Plastförp.

 elektriska apparater elektronikavfall

 elkablar kabelskrot

 eter farligt avfall

 eternit farligt avfall

F 

 Fem femtisex (5-56 rostlösare) 

  farligt avfall

 Fernissa farligt avfall

 Film grönt kärl

 Fisk brunt kärl

 Flaska av PeT Pant

 Flaska av glas (ej pant) glasförp.

 Flaska av plast (ej pant) Plastförp.

 Fläckborttagningsmedel 

  farligt avfall

 Fogmassa farligt avfall

 Folie av aluminium Metallförp.

 Fotogen farligt avfall

 Fotografier grönt kärl

 Fotokemikalier farligt avfall

 Frigolit  Plastförp.

 Frukt/skal brunt kärl

 Frysbox/frysskåp elektronikavfall

 Färgburk med fasta eller

  flytande färgrester farligt avfall

 Fönsterglas Deponi

 Fönsterkuvert grönt kärl

 Fönsterputsmedel farligt avfall

g

 gasoltub Återförsäljare eller ÅVC

 gifter farligt avfall

 gips ÅVC

 gladpack  Plastförp.

 glasburk (utan lock) glasförp.

 Glasflaska (ej pant) glasförp.

 glasull ÅVC

 glykol farligt avfall

 glödlampa elektronikavfall

 golvrengöringsmedel farligt 

  avfall

 grenar och kvistar Trädgårdsavfall

 grill Metallskrot

 grönavfall (från trädgård eller

  dylikt) Trädgårdsavfall/kompost

 grönsaksavfall kompost/

 Trädgårdsavfall/brunt kärl

 Gullfiber Deponi

 gummihandske grönt kärl

 gödningsmedel farligt avfall

H

 Halogenlampa elektronikavfall

 Hink av plast (för livsmedel

  etc.)  Plastförp.

 Hundlatrin grönt kärl

 Husgeråd av metall Metallskrot

 Hushållspapper Matavfall

 Hydraulolja farligt avfall

 Häftklammer Metallskrot

 Hörselskydd grönt kärl

I

 Impregnerat trä farligt avfall

 Impregneringsmedel farligt avfall

 Inhalator apotek

 Insektsmedel farligt avfall

 Isoleringsmaterial ÅVC

J

 Jod farligt avfall

 Jord Trädgårdsavfall

 Juicekartong  Pappersförp.

 Julgran Trädgårdsavfall

 Julgransbelysning elektronikavfall

 Julklappspapper Pappersförp.

 Järnskrot Metallskrot

K

 K-sprit farligt avfall

 Kabel kabelskrot

 Kaffebryggare elektronikavfall

 Kaffefilter brunt kärl

 Kaffesump brunt kärl

 Kakburk av metall Metallförp.

 Kakel Deponi

 Kalk farligt avfall

 Kalklösare farligt avfall

 Kamera elektronikavfall

 Kapsyl/lock av metall Metallförp.

 Kartongförpackning (mjölk, ägg

  mm)  Pappersförp.

 Kassettband grönt kärl

 Kastrull Metallskrot

 Katalog Tidningsinsamling

 Kattsand (alla typer) grönt kärl/

  Deponi

 Kaustiksoda farligt avfall

 Kaviartub (korken på) Metallförp.

 Kemikalier farligt avfall

 Keramik Deponi

 Keramikfärger farligt avfall

 Kitt farligt avfall

 Klister farligt avfall

 Klocka elektronikavfall

 Klorin farligt avfall

 Kläder Textilinsamling

 Klädgalge grönt kärl

 Knappcellsbatteri batteriinsamling

 Kolsyra farligt avfall

 Konservburk av metall Metallförp.

 Kontaktlim farligt avfall

 Kontorspapper Tidningsinsamling

 Koppartråd Metallskrot

 Kork grönt kärl

 Kretskort elektronikavfall

 Kristallglas Deponi

 Krukväxt kompost/grönt kärl

 Kuvert (ej vadderade) grönt kärl

 Kuvert (vadderade) Pappersförp.

 Kvicksilverlampor farligt avfall

 Kvicksilvertermometer farligt 

  avfall

 Kylskåp elektronikavfall

 Kött brunt kärl

Kom ihåg att en kompost som används ska vara anmäld till miljö- och byggnadsnämnden



L

 Lackfärg farligt avfall

 Lacknafta farligt avfall

 Lampa elektronikavfall

 Lasyr farligt avfall

 Latrin kontakta renhållning

 Leksak av metall Metallskrot

 Leksak av plast grönt kärl

 Leksak med batteri elektronikavfall

 Lerkruka Deponi

 Lim farligt avfall

 Linolja farligt avfall

 Lock av metall Metallförp.

 Lock av plast Plastförp.

 Lut farligt avfall

 Lysrör elektronikavfall

 Låda av papp Pappersförp.

 Lågenergilampa elektronikavfall

 Lås Metallskrot

 Läder grönt kärl

 Läkemedel apotek

 Lödkolv elektonikavfall

 Lösningsmedel farligt avfall

 Löv Trädgårdsavfall

M

 Maskindiskmedel farligt avfall

 Matlåda av aluminium (engångs)

  Metallförp.

 Matolja ÅVC eller brunt kärl.

  ej i avlopp!

 Matrester brunt kärl

 Matta grönt kärl/grovavfall

 Medicin apotek

 Metallhandtag från hinkar Metallförp.

 Metallrör för vitaminer Metallförp.

 Metanol farligt avfall

 Mikrovågsugn elektronikavfall

 Mjukplast Plastförp.

 Mjölkförpackning rengjord

  Pappersförp.

 Mobiltelefon elektronikavfall

 Motor Metallskrot

 Motorolja farligt avfall

 Mugg av papp (engångs) 

  Pappersförp.

 Mugg av plast (engångs) Plastförp.

 Mutter Metallskrot

 Myrsyra farligt avfall

 Målarfärg farligt avfall

 Målarsoda farligt avfall

 Möbler grönt kärl/grovavfall

 Mögelmedel farligt avfall

n

 naftalin farligt avfall

 nagellack farligt avfall

 natronlut farligt avfall

 neonrör elektronikavfall

 nickel/kadmiumbatteri

  batteriinsamling

O

 Ogräsmedel farligt avfall

 Oljefilter farligt avfall

 Oljerester farligt avfall

 Omslagspapper Pappersförp.

 Osläckt kalk farligt avfall

 Overheadfilm grönt kärl

P 

 Pantbelagda glasflaskor Pant

 Pappcylinder (ex. toapappersrulle)

  Pappersförp.

 Pappersblock Tidningsinsamling

 Papperspåse (ex. mjöl, godis)

  Pappersförp.

 Papperssäck Pappersförp.

 Paraply Metallskrot

 Parfym farligt avfall

 Parfymflaska (tom) glasförp.

 Pennor grönt kärl

 Penseltvätt farligt avfall

 Penslar, tråg och roller, (använda)

  farligt avfall

 Penslar, tråg och roller, (oanvända) 

  grönt kärl

 Permanentvätskor farligt avfall

 PET-flaskor Pant

 Pizzakartong (ren) Pappersförp.

 Plast runt korv, ost, sylt,

  refill m.m. Plastförp.

 Plastfilm (folie) Plastförp.

 Plastflaska (schampo, ketchup mm)   

 Plastförp.

 Plastic padding härdad farligt avfall

 Plastic padding rest farligt avfall

 Plastleksaker (utan batterier)

  grönt kärl/grovavfall

 Plast- pulkor,-stolar grovavfall

 Plastpåse (ex. bärkasse, brödpåse) 

  Plastförp.

 Plexiglas grovavfall

 Plywood Träavfall

 Plåtburk Metallförp.

 Plåtfat Metallskrot

 Polish farligt avfall

 Porslin Deponi

 Presentpapper Pappersförp.

 Presenning grovavfall

 Proppar Deponi

 Propplösare farligt avfall

 Putsmedel farligt avfall

 Pärm grönt kärl

r

 radergummi grönt kärl

 radio elektronikavfall

 rakhyvlar grönt kärl

 Reflex grönt kärl

 rengöringsmedel farligt avfall

 rivningsavfall Metallskrot/

  Träavfall/Deponi

 råttgift farligt avfall

 rödsprit farligt avfall

 rör av metall Metallskrot

 rör av plast grovavfall

S

 Servetter (ofärgade) brunt kärl

 Silverputsmedel farligt avfall

 Skaldjur brunt kärl

 Skrivpapper Tidningsinsamling

 Skottkärra Metallskrot

 Skrivare elektronikavfall

 Skruv Metallskrot

 Skumgummi grönt kärl/grovavfall

 Sladdar kabelskrot

 Slang, plast grönt kärl/grovavfall

 Slipers farligt avfall

 Smörjolja,-spray,-fett farligt avfall

 Smörask, pappersdelen Pappersförp.

 Smörask, plastdelen Plastförp.

 Snusdosa plast Plastförp.

 Snusdosa papp Pappersförp.

 Soda farligt avfall

 Solarierör elektronikavfall

 Spackel farligt avfall

 Spegelglas Deponi

 Spik Metallskrot

 Spillolja farligt avfall

 Spis elektronikavfall

 Spolglans farligt avfall

 Sprayflaska farligt avfall

 Sprit för rengöring farligt avfall

 Stereo elektronikavfall

 Stearinljus grönt kärl

 Stekpanna Metallskrot

 Ståltråd Metallskrot

 Stålull Metallskrot

 Syra farligt avfall

 Säkringar Deponi

T 

 Takplåt Metallskrot

 Tallrik av papper Pappersförp.

 Tallrik av plast Plastförp.

 Tallrik av porslin eller glas Deponi

 Tangentbord elektronikavfall

 Tapeter grönt kärl

 Tapetklister farligt avfall

 Te brunt kärl

 Tegel ÅVC

 Tejp grönt kärl

 Telefon elektronikavfall

 Termometer, kvicksilver farligt avfall

 Termometer, elektronisk

  elektronikavfall

 Terpentin farligt avfall

 Textilier grönt kärl/Textilinsamling

 Thinner farligt avfall

 Tidning Tidningsinsamling

 Tipp-ex farligt avfall

 Tonerkassett farligt avfall/retur

 Tryckimpregnerat virke farligt avfall

 Trädgårdsavfall Trädgårdsavfall

 Trädgårdsmöbel (plast) grovavfall

 Trädgårdsredskap, eldrivna

  elektronikavfall

 Trädgårdsredskap, motordrivna

  Metallskrot

 Träskyddsmedel farligt avfall

 T-sprit farligt avfall

 TV-apparat elektronikavfall

 Tvättmaskin elektronikavfall

 Tändstift Deponi

 Tändvätska farligt avfall

u

 ugn elektronikavfall

 ugnsrengöringsmedel farligt avfall

 ur elektronikavfall

V 

 Vapen kontakta polisen

 Varmluftspistol elektronikavfall

 Verktyg, ej elektriska Metallskrot

 Videoband & fodral grönt kärl

 Vitvaror elektronikavfall

 Virke Träavfall

 Värmeljusbehållare Metallskrot

 Växter (inomhus) 

  kompost/grönt kärl

 Växtgifter farligt avfall

W 

 Wellpapp Pappersförp.

ä

 äggkartong Pappersförp.

 äggskal brunt kärl

 ättiksyra farligt avfall

ö

 ölburkar Pant/Metallförp.

 öl- och läsktråg Pappersförp.

 öronproppar grönt kärl



fritidsbanken är som ett 

bibliotek fast med sport- 

och friluftsprylar. Här kan 

du låna utrustning för en 

aktiv fritid, som t.ex. 

skidor, skridskor, inlines, 

flytvästar, snowboards 

och mycket mer. Det är 

kostnadsfritt och det finns 

ingen deponerings- eller 

förseningsavgift. Det finns 

heller inga böter eller 

ersättningskrav. 

utlåningstiden är 14 dagar.

Kontakt:

Sunne 070 - 601 76 45

Hagfors 070 - 256 64 29

Torsby 070 - 212 99 16

Munkfors 072 - 239 06 77

www.fritidsbanken.se
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